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Ata da 90ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 2ª Etapa, do 1º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 05 de 

outubro de 2021. 

 

 Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, à hora 

regimental, no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde 

do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a nonagésima Sessão 

Ordinária, referente à segunda Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, na 

qual compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fabiano Nascimento de Souza, Fernando Dantas Torres, Flávio 

Arruda Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José da Costa Correia 

Filho, José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparado 

pelo Regimento Interno, o vereador Sílvio de Oliveira Dias, primeiro  Vice-Presidente desta 

Casa, declarou aberta a presente Sessão e solicitou da vereadora Eremita Mota de Araújo, 

segunda Secretária, a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi submetida à apreciação 

plenária e aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em seguida, solicitou da primeira 

Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a leitura das matérias 

previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: <Projeto de Lei 

Ordinária n/nºs 152/2021, de autoria do vereador Flávio Arruda Moraes, que “Institui, 

inclui e denomina a festa do “Esquenta Micareta” na sede do município, no calendário 

oficial do município de Feira de Santana, e dá outras providências”. Pareceres: nº 

045/2021, exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, opinando pelo 

indeferimento da tramitação do Projeto de Lei nº 139/2021, de autoria do edil Edvaldo 

Lima dos Santos; nº 206/2021, exarado pela Comissão Constituição, Justiça e Redação, 

opinando pela rejeição do Veto Parcial nº 02/2021 do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 

057/2021, da lavra do vereador Pedro Cícero Marcenio da Silva; s/n exarados pela 

Comissão Especial para Análise de Concessão de Honraria, opinando pelo deferimento dos 

Projetos de Decreto Legislativo nºs 14 e 16/2021, de iniciativa respectiva dos vereadores 

Fernando Dantas Torres e José da Costa Correia Filho. Requerimento nº 243/2021, de 
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iniciativa do parlamentar Edvaldo Lima dos Santos. Indicações nºs 2194 a 2209/2021, de 

autoria dos parlamentares Josse Paulo Pereira Barbosa, Flávio Arruda Moraes, Pedro 

Cícero Marcenio da Silva, José Marques de Messias, Pedro Américo de Santana Silva 

Lopes, Ivamberg dos Santos Lima e Silvio de Oliveira Dias. Moções nºs 284 a 297/2021, 

todas de iniciativa do edil Flávio Arruda Moraes. Correspondências: Ofício/ALBA Nº 

1807/2021, datado do dia 09 de setembro do ano em curso e assinado pelo Excelentíssimo 

Deputado Júnior Muniz, encaminhando cópia da Moção nº 24703/2021, de autoria do 

Excelentíssimo Deputado Robinson Almeida, manifestando congratulações, em 

comemoração aos 08 (oito) anos de José Carlos de Carvalho Pitangueira (Dr. Pitangueira) à 

frente da direção do Hospital Geral Clériston Andrade, na cidade de Feira de Santana – BA; 

Ofício/FHFS, datado de 26 de setembro de 2021 e assinado pela Sra. Gilberte Lucas, 

Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana – FHFS, encaminhando, 

para apreciação desta egrégia Casa da Cidadania, o balancete mensal e os relatórios 

relativos à receita e despesa da FHFS, referentes ao mês de agosto de 2021; Ofício S/N, 

datado de 1º de outubro do corrente ano e assinado pela Sra. Iara Alves, Presidente da 

Associação Feirense dos Agentes de Trânsito – AFAT, solicitando agendamento para uso 

da Tribuna Livre desta Casa Legislativa, a fim de que a referida Associação possa, através 

do Sr. Leandro Mascarenhas (Tesoureiro) e do Dr. Ronaldo Mendes (Advogado), 

pronunciar-se sobre o mérito da gratificação de produtividade pela fiscalização>. Durante a 

leitura do Expediente, a segunda Secretária desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, 

assumiu o comando da Mesa Diretiva e, em seguida, o transferiu ao primeiro Vice-

Presidente, vereador Silvio de Oliveira Dias. No Horário das Lideranças Partidárias, o 

vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) parabenizou o diácono de prenome Tataí, o qual 

completou dois anos à frente da Paróquia São Vicente Ferrer, no distrito de Tiquaruçu. 

Registrou que participou de missa festiva juntamente com os agricultores e as comunidades 

locais, a qual foi celebrada pelo Bispo Dom Zanoni e contou também com as presenças do 

Padre João, que muito trabalhou em prol da comunidade, do ex-Prefeito José Ronaldo de 

Carvalho e dos ex-vereadores Alcione Cedraz e Antonio Joel. Destacou que o supracitado 

diácono tem desempenhado um importante trabalho e conquistado várias pessoas da zona 

rural para frequentarem a paróquia. Por fim, frisou que a festividade com uma quantidade 

expressiva de pessoas mostra o fortalecimento da igreja católica no mencionado distrito. 

Em seguida, a parlamentar Eremita Mota de Araújo (PSDB), após saudar a todos, citou 

um fragmento de texto para explicar o “real” significado de Assédio Moral. Disse que está 

ocorrendo assédio moral de forma literal no Paço Municipal de Feira de Santana. Destacou 

uma matéria em que o Prefeito Colbert Martins da Silva Filho disse que as pessoas que se 
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sentissem lesadas poderiam procurar a Prefeitura para relatar a situação. Relatou uma 

situação de assédio moral praticado pela Chefe de Gabinete conhecida como “Liu” e 

relembrou momento em que também foi assediada moralmente na Prefeitura pelo próprio 

Prefeito Municipal. Falou sobre a necessidade do gestor municipal exercer sua verdadeira 

função e fazer jus ao cargo que lhe foi concedido. Evidenciou a rivalidade antes existente 

entre o Ex-prefeito José Ronaldo e o atual Prefeito Municipal Colbert Martins. Em Pela 

Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos cedeu o tempo de fala do partido MDB a 

parlamentar Eremita Mota de Araújo. Em aparte o parlamentar Edvaldo Lima dos Santos 

fez uso da palavra. Retomando a fala, a parlamentar Eremita Mota de Araújo agradeceu ao 

vereador Edvaldo Lima dos Santos por seu discurso de apoio e pelo tempo que a ela foi 

cedido. Alertou aos senhores da imprensa presentes no plenário a seriedade da situação. 

Afirmou ter provas do assédio moral sofrido e alegou não estar na Casa para disputar ou 

solicitar cargos para a Prefeitura. Disse ser a favor de que a Justiça de Feira de Santana 

averigue a atual situação e extinga por completo essa detenção de poder através da 

chantagem de cargo e do assédio moral. Ao concluir seu discurso, a parlamentar salientou 

que o vereador José Carneiro teceu comentários sobre ela, se referindo a Presidência da 

Casa e a mesma afirmou que não há sucessor previamente escolhido para a Presidência e 

que qualquer um dos vereadores das Casa poderia suceder o atual Presidente. Na sequência, 

o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC), também no tempo do parlamentar Flávio 

Arruda Morais (PSB), discursou na íntegra: “Senhor Presidente, senhores vereadores, 

imprensa falada, escrita, televisada, assessoria... Em nome de Fernandinho, eu quero saudar  

a toda imprensa de Feira de Santana, Bahia e região. Senhor Presidente, eu fico muito feliz 

no dia de hoje de tá aqui nesta Casa para parabenizar o distrito de Jaguara que ontem 

recebeu o seu trator para que os agricultores de Jaguara, a partir de amanhã, do dia de 

ontem, ganhassem sua independência. Agradecer ao Deputado Federal Paulo Magalhães, 

agradecer ao Governador do Estado Rui Costa com  essa parceria com Jaguara, com o 

crescimento de Feira de Santana e Jaguara ganhou um trator completo que já está lá”. Em 

aparte, o edil Fernando Dantas Torres disse: “Excelência, parabéns Excelência, por trazer, 

através do Deputado Paulo Magalhães, esse bonito trator que o Deputado Paulo Magalhães 

conseguiu para Feira de Santana, com o seu pedido. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns 

ao Deputado Paulo Magalhães, o Deputado Paulo Magalhães eu conheço muito bem, de 

vários anos, é um deputado trabalhador, é um deputado que atende a suas lideranças e que 

gosta de Feira de Santana. O Deputado Paulo Magalhães gosta de Feira de Santana, amigo 

do povo de Feira de Santana, nosso amigo também e, parabéns. Eu vi o vídeo que Vossa 

Excelência fez com o deputado Paulo, o deputado Paulo tava alegre, feliz em saber que 
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Jaguara vai ganhar esse equipamento maravilhoso e também quero parabenizar também o 

governador Rui Costa que, como sempre, lembrando de Feira de Santana”. Prosseguindo, o 

vereador Josse Paulo Pereira Barbosa continuou discursando na íntegra: “Excelência, e esse 

foi um compromisso da campanha passada com o deputado que ele honrou. ‘Venha cá, 

pegar na mão da Vossa Excelência, venha, agradecer a Vossa Excelência que junto... faz 

essa foto aqui excelência, ó, a foto da vitória. Que juntos podermos apoiar o deputado Paulo 

Magalhães, um compromisso belíssimo de campanha’. Hoje eu vou tá no Programa de 

Juarez Fernandes, no Diário da Feira, na potência da cidade de Feira de Santana, nas tardes 

de segunda a sexta-feira, com Elias Lúcio, Bigodinho de Ouro, Juarez Fernandes sobre a 

gerência, a nossa ministra Andrea Rocha e é muito importante, Senhor Presidente, aquela 

comunidade ficou feliz porque a gente já conseguiu trezentos e cinquenta mil pra fazer todo 

o asfaltamento do distrito de Jaguara, já tem mais seiscentos mil para fazer a praça, o 

quiosque, a academia no distrito de Jaguara, isso é só o começo”. Em aparte, o vereador 

Luiz Ferreira Dias disse: “Quero parabenizar aqui pelo nosso vereador Paulão, pelo carinho 

e amor pelo nosso distrito de Jaguara que sempre trabalhando não só pelo distrito de 

Jaguara e pela nossa Feira de Santana.  Parabéns Paulão”. De volta à palavra, o parlamentar 

Josse Paulo Pereira Barbosa discursou: “ Obrigado, Excelência! E eu fico muito importante, 

é muito importante meu amigo Anderson, Anderson Furacão, é muito importante o 

compromisso do vereador com a sua população, com a cidade de Feira de Santana, meu 

nobre Framário Mendes, aí liderando todas as noites sem concorrência, ali na rádio Subaé, 

eu que sou ouvinte de Framário Mendes e dizer Framário que é importante o trabalho, o 

reconhecimento por parte do político a seu povo, sua gente, e esse é o começo desse 

trabalho sério ao lado do povo de Feira de Santana, ao lado da minha família jaguarense. 

Mas, senhor Elias Lúcio, pasmem, Senhor Presidente, Senhor Presidente Fernando Torres 

eu tenho mais três minutos de Galeguinho aí por favor, senhor presidente. Galeguinho, eu 

queria até ouvir agora, é a saúde, eu queria chamar o Emerson Minho, chamar o vereador 

Galeguinho e o Luiz da Feira, venha pra cá, Emerson que esse assunto interessa a comissão 

de saúde. Veja só: Lú, após denúncias chegadas com foto, e aí a gente mostra, aí os 

vereadores governistas, tem aqueles que gostam de tapar o sol com a peneira, chamar 

Correia Zezito, que tá mais brabo agora com o prefeito, que o prefeito que não tá atendendo 

nem ele, não está conseguindo nem mais audiência, um vereador fiel, guerreiro, aqui está 

pra imprensa, aqui onde é que tá a câmera da TV Caldeirão, a câmera da TV Câmara, tá 

aqui um escândalo, senhor Emerson Minho, senhor Galeguindo, a Policlínica da da do 

Parque Ipê que era pra tá atendendo, Senhor Presidente, os pacientes de Feira de Santana, 

está atendendo pessoas vindo de fora de Feira de Santana. É um absurdo, quem tem que 
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atender as pessoas de fora é a Policlínica Regional, é a UPA do Cleriston, pode ser até a 

UPA da Mangabeira ou da Queimadinha, mas a policlínica ela não é federal, e aqui ó, a 

Policlínica do Parque Ipê, de acordo com denúncias, está servindo do Vice-Prefeito da 

cidade de Rodelas, uma das policlínicas com mais especialidades, está lá servindo de 

palanque político para o prefeito de Rodelas, aonde os ônibus, os ônibus e as vans chega 

cinco horas da manhã, tá aqui senhor Emerson Minho, tá aqui ó, aqui ó, Rafael Jambeiro, tá 

aqui Emerson Minho, tá aqui imprensa. Eu queria saber se a UPA, se a Policlínica de Feira 

de Santana pode atender pessoas de Rafael Jambeiro, é um absurdo Emerson Minho, a 

comissão... tá aqui a placa, tá aqui (sic). Isso é um absurdo, Senhor Emerson Minho,  

Senhor Luiz da Feira. Isso precisa ser averiguado. Eu queria conceder um aparte ao Pastor 

Valdemir que é defensor do governo pra ele explicar essa maracutaia. Venha cá, pastor 

Valdemir, por favor meu líder, venha cá, pastor Valdemir, explique aqui essa trapaça do seu 

governo, essa esculhambação aí que está acontecendo, lá, Rafael Jambeiro, é ônibus, é 

tudo. Também, a prefeitura de Saúde,  a prefeitura de Saúde trazendo pessoas para 

Policlínica do Parque Ipê, Luciane. Senhor Presidente Fernando Torres, eu queria ouver 

(sic) o vereador Lulinha, queria ouver (sic) o pastor Valdemir o que é que vai dizer agora, é 

mentira? Não pode ser mentira. Me explica aí, pastor Valdemir, vereador Correia Zezito. 

Senhor Presidente, só pela conclusão, senhor Presidente, olha só pra o Senhor ver, está 

recebendo ônibus, senhor Paulo José do Acorda Cidade, de Antônio Cardoso, Biritinga, 

Teodoro Sampaio, inclusive tem um ônibus da cidade de Teodoro Sampaio hoje, hoje, hoje. 

E aqui também está ó, a ambulância TI (sic) ó, Rafael Jambeiro. Tá aqui, isso é uma 

excrescência, isso é vergonhoso. Eu queria, vou dá um aparte aí ao Emerson Minho pela 

conclusão, Senhor Presidente”. Em aparte, o edil Emerson Minho disse: “ Essa denúncia 

que o vereador Josse Paulo trouxe é grave, como o Senhor faz parte da Comissão de Saúde, 

junto com o vereador Luiz e o vereador Emerson Minho, convoco, assim que terminar o 

expediente, que nós possamos ir no local referido para averiguar, através dos prontuários, a 

sua denúncia. Se assim for, se o senhor puder, tiver disponibilidade, o vereador Luiz 

também, logo que terminar aqui a sessão vamos nos dirigir a essa Unidade de Saúde para 

averiguar essa denúncia”. Na sequência, o parlamentar Josse Paulo Pereira Barbosa 

continuou: “Eu agradeço a Vossa Excelência, os ônibus chega ééé, Sílvio Dias, quatro 

horas da madrugada, aí faz aquele atendimento, quando dá seis horas ou sete horas na hora 

de abrir, já foi embora. É a esculhambação, é a esculhambação na saúde de Feira de 

Santana, por isso que não tem ambulância, por isso que não tem remédio, por isso que não 

tem nada. Senhor Presidente, que a CPI da saúde seja instalada o mais rápido possível e eu 

gostaria de fazer parte dessa CPI. Obrigado, meu líder pela seu compreensão, mas viva a 
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democracia, uma pena que o pastor Valdemir calou e já diz a palavra: quem cala, 

consente”. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, o Presidente desta Casa, edil 

Fernando Dantas Torres, assumiu o comando da Mesa Diretiva.  Em Pela Ordem, o 

vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB) registrou que as denúncias feitas pelo edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa (PSC) eram graves e solicitou que o pronunciamento deste contasse, 

na íntegra, em ata, o que foi acatado pelo Presidente Fernando Dantas Torres. 

Prosseguindo, o vereador Luiz Ferreira Dias (PROS) elogiou o retorno das cirurgias 

eletivas no Hospital Geral Clériston Andrade. Parabenizou o diretor do referido hospital, 

médico Antonio Pitangueiras, assim como o corpo técnico. Ao prefeito municipal de Feira 

de Santana, Colbert Martins da Silva Filho e ao secretario municipal de saúde, médico 

Marcelo Brito, cobrou uma solução para o setor de ortopedia em Feira de Santana. Revelou 

que alguns munícipes estão fazendo rifas e vaquinhas para realizar cirurgias em Salvador. 

Pois, mesmo o secretário sendo um ortopedista renomado o setor não oferta cirurgias a não 

ser que a fratura esteja exposta. Também cobrou das autoridades municipais as cirurgias de 

laqueadura e vasectomia. Relatou conhecer mulheres com quarenta anos e com dez filhos e 

reclamou que não tinha acesso a cirurgia de laqueadura ou vasectomia. Alertou que o 

prefeito é médico e poderia se sensibilizar com esta situação. Sobre cirurgias de fimose e 

hemorroidas, disse que as pessoas têm que pedir esmolas para realizá-las em Salvador, pois, 

através do Município não conseguem. E quando conseguem é através do Hospital Dom 

Pedro de Alcântara. Implorou ao prefeito Colbert Martins da Silva Filho para firmar 

convênio com a Casa de Saúde Santana. Argumentou que consultas são realizadas no HTO 

e Dom Pedro, mas cirurgias vão parar na regulação. Em Pela Ordem, o edil Petrônio 

Oliveira Lima (REP) transferiu seu tempo de pronunciamento ao parlamentar Luiz Augusto 

de Jesus (DEM).  Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes 

disse que, na semana anterior, ficou estabelecido que nos dias sete, quatorze e vinte e um de 

outubro do ano em curso estariam presentes nesta Casa, respectivamente, o Secretário 

Municipal de Planejamento, Sr. Carlos Brito; o Secretário Municipal de Transporte e 

Trânsito, Sr. Saulo Figueiredo e o Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Eliziário 

Ribeiro. Relatou que, no entanto, anteriormente, um Requerimento tinha sido aprovado 

com o objetivo de transformar a Sessão Ordinária do próximo dia sete em Especial a fim de 

tratar sobre questões relativas à Lagoa Pedra do Cavalo. Mencionou, ainda, que o edil 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) solicitou, através de um Requerimento, a vinda do 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Britto, para esclarecer informações nesta Casa. 

Destacou que, desse modo, ficou decidido que o Secretário Municipal de Planejamento, Sr. 

Carlos Brito, seria convidado para vir a esta Casa em data oportuna. Por fim, solicitou que, 
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para não haver choques de horário e datas, fosse realizada uma reunião entre os 

parlamentares para avaliar os futuros agendamentos. Na sequência, o Presidente informou 

que a comissão estabelecida para convidar os secretários municipais a esta Casa a fim de 

estes prestarem os devidos esclarecimentos poderia estabelecer as datas e, em seguida, 

repassá-las à Presidência e à Divisão Legislativa. Dando continuidade, o vereador Luiz 

Augusto de Jesus (Liderança do DEM), também no tempo cedido pelo edil Petrônio 

Oliveira Lima (REP), após cumprimentar os presentes, discorreu sobre a denúncia 

formulada anteriormente pelo vereador Josse Paulo, segundo o qual, pacientes de outros 

Municípios estão sendo atendidos aqui em Feira de Santana, principalmente nas 

Policlínicas. Em seu pronunciamento, o edil Luiz Augusto ponderou que todas as pessoas 

necessitadas de atendimento médico, são normalmente atendidas nas diversas unidades de 

saúde, independente de a qual Município pertençam, salientando inclusive que pacientes de 

Feira são muitas vezes acolhidos em outros municípios, como Coração de Maria, ou mesmo 

em Salvador, na medida em que a necessidade se apresenta. Disse ainda que o município 

também adota a pactuação com prefeituras do interior, que prevê a realização de exames, 

que muitas vezes podem ser feitos nas policlínicas daqui, por terem equipamentos para a 

realização dos mesmos, que são previamente agendados pela Central de Regulação. 

Dirigindo-se ao vereador Josse Paulo, disse que é necessário ter cuidado na apresentação de 

denúncias, vez que qualquer um de nós pode vir a ter necessidade de ser atendido em outro 

município em casos de urgência e emergência, que são exatamente os serviços prestados 

pelas policlínicas. Prosseguindo, disse que o Hospital da Mulher de Feira de Santana, 

também atende as parturientes de todos os municípios circunvizinhos que para lá se 

dirigem, com acolhimento e presteza, como deve ser, sob pena de deixar uma mãe dar a luz 

sem assistência médica. Salientou ainda que a Constituição Federal prevê em seus artigos o 

atendimento médico em casos de urgência e emergência, razão pela qual sugeriu ao edil 

Josse Paulo a apuração dos fatos antes de formular denúncias, muitas vezes propagadas sem 

a devida confirmação. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) 

conclamou o jornalista Paulo José, presente na galeria desta Casa, para publicar 

no site Acorda Cidade as insatisfações da população. Disse que, na semana passada, no 

bairro Cidade Nova, as pessoas não conseguiram realizar exames e atendimentos médicos 

nas unidades de saúde. Relatou que ônibus chegavam cheios, durante a madrugada, nas 

unidades de saúde de alguns bairros deste município e solicitou que a informação constasse 

em ata. Na sequência, o edil Jurandy da Cruz Carvalho (PL) agradeceu a imprensa de 

Feria de Santana e da Bahia por ter destacado a realização de uma Sessão Especial no 

próximo dia sete para discutir questões relativas ao Lago Pedra do Cavalo. Frisou ser a 
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caixa d’água da Bahia, pois metade da população baiana bebe água do referido lago. 

Aproximadamente sete milhões de pessoas. Afirmou que trata-se de um dos lagos mais 

importantes do Brasil. Ressaltou o uso para a agricultura, pesca e turismo que impulsionam 

o desenvolvimento da região ribeirinha. Informou que são doze municípios banhados pelas 

águas de Pedra do Cavalo. Disse que a maior beneficiária do lago é a Embasa que 

comercializa a água, mas não cuida do lago jogando esgotos no local. Cobrou mais 

responsabilidade da empresa cuidando dos afluentes que passam no Conjunto Feira X, Três 

Riachos e Panelas. Foi aparteado pelo edil Flavio Arruda Morais. Em seguida, o 

parlamentar Pedro Cícero Marcenio Silva (CIDADANIA) saudou os membros da 

imprensa presentes na Galeria. Em seguida, destacou que recebeu a informação de que a 

unidade de Saúde do Conjunto Viveiros e alguns PSFs vão funcionar das 7 às 16h. 

Lembrou que anteriormente quando a Prefeitura pretendia fazer mudanças no horário de 

atendimento havia um diálogo com a população. Avivou que quando José Ronaldo de 

Carvalho era prefeito avisava as comunidades quando mudariam os horários. Mas, hoje 

decidem como eles querem e pensam e quem se “ferra” é a população. Relatou que a 

população do Viveiros sofre com deficiências nas áreas de Saúde e de Segurança Pública. 

Frisou que muitos professores não querem trabalhar no local por ser distante. Disse ser 

preocupante a redução do horário de atendimento, pois, depois das 16h, se alguém ficar 

doente será “um Deus nos acuda”. Relatou que depois de muitas cobranças do seu mandato, 

as vacinas contra o Covid-19 voltaram a serem aplicadas nos postos de Saúde. Porém, 

salientou que demorou muito. Avivou que diante da nova situação pessoas desempregadas 

precisarão se deslocar para outros bairros para conseguirem atendimento médico. Durante o 

pronunciamento do orador à tribuna, o segundo Vice-Presidente desta Casa, edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Logo após, o vereador 

Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) disse que pensa o planejamento de Feira 

de Santana e da sua região metropolitana para os próximos trinta anos. Ressaltou que não 

será pertinente discutir políticas públicas sem pensar a longo prazo. Citou as dificuldades 

da população do bairro SIM por conta do crescimento acelerado que a cidade vivenciou 

inclusive com ocupações irregulares do solo e o descontrole no processo de uso e ocupação 

do espaço urbano. Informou que, visando corrigir essa distorção, o prefeito municipal de 

Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, contratou uma empresa para realizar um 

estudo de viabilidade e análise visando a duplicação de alguns trechos da rua Artêmia Pires, 

assim como das suas vias de acesso. Acrescentou que a iniciativa busca reordenar a 

mobilidade e o trânsito. Relatou que o estudo a ser realizado incluirá o aerolevantamento da 

região incluindo a avenida Nóide Cerqueira e o bairro Santo Antonio dos Prazeres, 
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levantamento topográfico da referida região, estudo de solo, estudo de tráfego, projeto de 

urbanismo, pavimentação viária e drenagem pluvial. Antecipou que os estudos indicarão os 

caminhos para a urbanização do bairro SIM e região. Firmou o propósito de que o estudo 

trará dias melhores para a região. Foi aparteado pelo edil Jhonatas Monteiro que cobrou o 

estudo de impacto de vizinhança. Dando prosseguimento, o edil Jose Correia Filho 

(Patriota) questionou o discurso do vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, pois as unidades 

de Saúde não podem negar atendimento às pessoas. Também contestou a acusação de 

assédio moral pela senhora “Liu”, pois, trata-se de uma pessoa educada e está incomodando 

demais. Acrescentou que os ofícios do seu mandato são bem recebidos e que a acusação é 

intriga da oposição. Frisou que gosta muito da vereadora Eremita Mota, mas acusações 

contra a senhora “Liu” são infundadas. Quanto à mudança de horário nos PSFs 

implementadas pelo secretário municipal de Saúde, médico Marcelo Britto, foi realizada 

para adequar ao novo formato, pois, não existem mais UBS e sim UFS. Atentou que o 

secretário está visitando os bairros e fazendo o anúncio da implantação do novo modelo de 

atendimento. Foi aparteado pelos vereadores Luiz Augusto de Jesus, Eremita Mota de 

Araújo e Pedro Cícero Marcenio da Silva. O tempo do orador foi acrescido em um minuto 

pelo segundo Vice-Presidente, edil Josse Paulo Pereira Barbosa. Depois, a vereadora 

Eremita Mota alertou que alguém para manter o emprego pode estar jogando ela contra o 

prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Ao parlamentar Pedro Cícero, assinalou que a 

maior parte do atendimento na área de Saúde é realizada no turno matutino e conforme 

agendamento e os atendimentos mais graves têm que ser encaminhados para a Policlínica 

do bairro Tomba. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos comunicou à Mesa 

Diretiva que repassaria o tempo do PV para o parlamentar Luiz Augusto de Jesus 

(DEM), o qual esclareceu ao vereador Pedro Cícero que o atendimento na rede de Saúde 

iniciava às 8h e à tarde estava ficando vago, pois a demanda é maior pela manhã. Quem é 

que vai procurar médico às 16 ou às 17h? Interrogou o tribuno. Argumentou que o 

atendimento será antecipado para as 7h e encerrado às 17h. Porém, assegurou que as UPAs 

e policlínicas continuarão abertas para acolher os atendimentos de emergência. Em aparte, 

o vereador Pedro Cícero Marcenio da Silva destacou que devido o isolamento em que se 

encontra o Conjunto Viveiros foi um desrespeito a redução do horário sem comunicar 

previamente aos moradores. O orador ressaltou que os médicos ganham muito pouco para 

prestar um serviço de 40h semanais. Logo após, o edil Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

disse que está preocupado com a nova imposição do Ministério da Saúde de acabar com as 

UBS na atenção básica. Elencou que nas UBS tem o ginecologista, o pediatra e demais 

especialidades e no PSF apenas um clínico. Afirmou que mais uma vez o pobre vai ser 
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sacrificado. Argumentou que o governo federal não pensa nos que mais precisam. Quanto 

ao horário, disse que na prática não vai funcionar, pois, na maioria dos hospitais a troca de 

plantão se dá às 7h e os médicos chegarão 7h30 ou mais. Parabenizou os professores pela 

passagem do Dia Mundial do Professor. Assinalou que algumas escolas municipais não 

estão preparadas para receberem os alunos dentro dos padrões preventivos da Covid-19. 

Observou que alunos, pais e professores se insurgem contra a falta de adequação física e 

falta de merenda. Lembrou que uma comissão com pais de alunos e APLB-Sindicato 

fizerem um protesto e a secretária municipal de Educação, professora Anaci Bispo Paim, 

respondeu que as unidades escolares estão passando por reforma. O orador frisou que para 

voltar às aulas presenciais as escolas têm que estar preparadas. Lamentou que a Educação 

esteja relegada a segundo plano e que mais uma vez os mais pobres estejam sendo 

sacrificados. Afirmou estar preocupado com o fechamento das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e a falta de estrutura das escolas municipais. Dando prosseguimento, a vereadora 

Luciane Aparecida S. Brito Vieira (MDB), falando no tempo do Edil Emerson Costa dos 

Santos (DC), após saudar os presentes, discorreu sobre mudanças que estão sendo feitas na 

área de saúde do Município, que a seu ver tem prejudicado especialmente as pessoas mais 

carentes. Destacou os princípios que regulamentam o SUS, de equidade, universalidade e 

integralidade, que a seu ver não estão sendo devidamente observados e por isso mesmo tem 

acarretado transtorno aos mais carentes que, muitas vezes, as unidades de saúde do SUS 

não sabem para onde encaminhar, no caso da descentralização, por exemplo. Disse que é 

necessário que o Ministério da Saúde cobre que os princípios do SUS, tão bem elaborados 

no papel, sejam realmente adotados na prática. Finalizando, disse que por determinação do 

Ministério da Saúde, todas as UBS do município já deviam ter sido integralmente 

transformadas em PSF, determinação com a qual pessoalmente não concorda, vez que os 

PSF não tem condições de prestar o mesmo atendimento dispensado pelos médicos 

especializados, lotados nas UBSs. Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho (PL) registrou a presença do Sr. Geraldo da Ladeira, liderança do distrito 

Tiquaruçu, na galeria desta Casa. Logo após, o vereador Silvio de Oliveira Dias (PT), 

após cumprimentar a todos, discorreu sobre a necessidade de implementar o projeto de zona 

azul em nosso município, como forma de melhor ordenar o caos que a seu ver, predomina 

no trânsito de Feira de Santana, acarretando inúmeros transtornos a toda a população. 

Prosseguindo, disse que desde fevereiro do ano passado já existe regulamentação para este 

projeto, e que não entende porque até hoje vem sendo adiado pela Prefeitura, que com isso 

obriga grande parte da população a fazer uso de estacionamentos particulares, que além de 

cobrar caro, em grande número são distantes do centro, penalizando desta forma também os 
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pequenos comerciantes ali radicados, vez que os possíveis clientes acabam optando pelos 

shoppings para realizarem suas compras, em razão da dificuldade de estacionar. Por fim, 

disse que é incompreensível o adiamento desta medida por parte do Poder Executivo, 

salientando que municípios bem menores que Feira de Santana já regulamentaram e 

implementaram a Zona Azul, que a seu ver é de interesse de toda a população, apesar de 

sem dúvida estar atendendo ao interesse de alguém, que conta com o apoio da prefeitura, 

que segundo o vereador, deveria explicar por que a Zona Azul ainda não foi licitada nesta 

cidade. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus (DEM) informou que, há anos, 

tentou-se implantar a zona azul, no entanto, não houve êxito.  No Grande Expediente, o 

parlamentar Jose da Costa Correia Filho (PATRIOTA) agradeceu a seu pares pela 

aprovação, por unanimidade, do Projeto de Decreto Legislativo que concederá a Comenda 

Maria Quitéria ao Coronel Cajazeira. Afirmou que, com muito honra, atendeu o pedido de 

vários militares e reservistas para concessão de comenda ao Coronel Cajazeira que pela 

segunda ou terceira vez passa por essa cidade, bem como agradeceu a aprovação por 

unanimidade do Projeto de Decreto Legislativo que concederá honraria ao Major Hamilton 

da Polícia Militar, com quem trabalhou por três anos, inclusive realizando a recuperação de 

bases de segurança a fim de dar apoio e conforto ao policial militar. Disse que, assim como 

fez no primeiro mandato, pretende conceder honrarias a diversos militares. Em aparte, o 

edil Luiz Augusto de Jesus. De volta à palavra, o parlamentar José da Costa Correia Filho 

disse que, durante uma conversa com o Secretário Marcelo Britto foi lhe apresentado 

alguns projetos que serão benéficos para a população, a exemplo de um que implementará a 

marcação de consulta através de aplicativo de celular. Por fim, destacou que é transparente 

e não se furtará a comentar sobre o que não concordar, seja a respeito de qualquer pessoa. 

Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) transferiu seu tempo de 

pronunciamento ao vereador Edvaldo Lima dos Santos (MDB). Depois, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB), em tempo cedido pelo edil Pedro Cícero Marcenio 

Silva (CDN), disse que a esquerda do Brasil não entende que o presidente da República, 

Jair Messias Bolsonaro, recebeu quase cinquenta e oito milhões de votos. Afirmou que este 

é o presidente que mais viajou pelo Nordeste e que mais trouxe benefícios para a região. 

Lembrou que no último dia 7 de setembro mais de 20 milhões de pessoas foram às ruas 

defender o governo federal. Mas, no último dia dois “uma sopa” de sigla partidária não 

conseguiu levar pessoas às ruas. Classificou as manifestações de pífias e vergonhosas. 

Pediu que as esquerdas abracem o presidente da República e deixem o governo federal 

trabalhar. Disse que as esquerdas já tentaram e em vão mais de quatro manifestações e não 

consegue levar ninguém às ruas. Disse o governo federal defende a família que Deus criou. 
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Foi aparteado pelo edil Jhonatas Monteiro. Na sequência, o segundo Vice-Presidente desta 

Casa, edil Josse Paulo Pereira Barbosa registrou a presença do Sr. Joílson na galeria desta 

Casa. Em Questão de Ordem, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes (DEM) 

solicitou constar em ata que, neste dia, o vereador Fabiano Nascimento de Souza (MDB) 

completava mais um ano de vida e o congratulou. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo 

Pereira Barbosa (PSC) congratulou o Presidente desta Casa por sua atuação. Em Pela 

Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos (MDB) referiu-se ao edil Luiz Augusto de Jesus 

(DEM) ao dizer que seu candidato ao Governo do Estado seria aquele indicado pelo 

Presidente Jair Messias Bolsonaro. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira Dias (PT) 

disse que o vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) tinha ânsia de defender o governo 

municipal. Em Pela Ordem, o vereador Pedro Cícero Marcenio Silva (CDN) disse que o 

“grupo dos dez” vereadores aliados nesta Casa perdoaria o parlamentar José Marques de 

Messias (DEM). Neste momento, o Presidente desta Casa solicitou que fosse prestado, ao 

término desta sessão, um minuto de silêncio em Homenagem Póstuma aos Srs. José do 

Espírito Santo e Bráulio Ferreira dos Santos. Em Pela Ordem, a vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) solicitou que fosse prestado um minuto de silêncio, 

em homenagem póstuma, ao Sr. José Antônio. Em Pela Ordem, o edil Silvio de Oliveira 

Dias (PT) registrou que concordava com as homenagens póstumas e relatou que protocolou 

uma Moção de Pesar. Em Pela Ordem, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) 

solicitou que fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, ao Sr. José 

Raimundo Ferreira. Na Ordem do Dia, foram apreciadas as seguintes proposições: < Em 

prioridade e em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 128/2021, de autoria da Mesa 

Diretiva, o qual teve Parecer favorável exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação (CCJR) e Parecer contrário exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização (CFOF), e Emendas 01/2021, de lavra do edil Petrônio Oliveira Lima e 02 e 

03/2021, de iniciativa do vereador Pedro Américo de Santana Silva Lopes, todas com 

Pareceres contrários exarados pela CCJR. Em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia 

Filho apresentou uma Emenda à proposição. Em Pela Ordem, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro também apresentou Emendas ao Projeto. Neste momento, o Presidente indagou se 

outro parlamentar gostaria de apresentar Emenda à matéria. Logo após, o edil Petrônio 

Oliveira Lima também apresentou Emenda à proposição. Sendo assim, baixaram-se às 

Comissões. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do edil 

Edvaldo Lima dos Santos, com Emenda 01/2021, de iniciativa do parlamentar Petrônio 

Oliveira Lima, sem Parecer exarado pela CCJR. Neste momento, a Presidente da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação, vereadora Eremita Mota de Araújo, registrou que seu 
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Parecer verbal seria contrário à Emenda. Logo após, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

também registrou que seu Parecer verbal à Emenda seria contrário enquanto o parlamentar 

José Marques de Messias registrou que seu Parecer verbal à Emenda seria favorável. Sendo 

assim, por dois votos a um, o Parecer verbal foi contrário à Emenda. Logo após, em 

votação ao Parecer contrário à Emenda, este foi aprovado por maioria dos vereadores 

presentes. Em votação à matéria, franqueou-se a palavra aos vereadores Edvaldo Lima dos 

Santos, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus e Petrônio Oliveira 

Lima. Em Pela Ordem, o parlamentar Silvio de Oliveira Dias registrou a presença do Sr. 

Gilvan Marques, liderança do bairro Jardim Cruzeiro, na galeria desta Casa. Neste 

momento, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, registrou que, caso 

desejasse, o vereador Petrônio Oliveira Lima poderia apresentar um Projeto Substitutivo à 

matéria em votação. Na sequência, ainda em votação à proposição, concedeu-se 

oportunidade de discurso ao vereador Silvio de Oliveira Dias. Em Pela Ordem, o edil 

Petrônio Oliveira Lima registrou sua abstenção em votação à matéria. Em Pela Ordem, o 

edil Ronaldo Almeida Caribé registrou seu voto favorável à matéria. Logo após, ainda em 

votação ao projeto, concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao vereador Valdemir da 

Silva Santos e, em seguida, a matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes com 

abstenções dos vereadores Luiz Augusto de Jesus e Petrônio Oliveira Lima. Em Pela 

Ordem, o edil Jhonatas Lima Monteiro solicitou fazer uso da palavra em declaração de 

voto. Sendo assim, em declaração de voto, franqueou-se a palavra aos edis Jhonatas Lima 

Monteiro, Luiz Augusto de Jesus e Edvaldo Lima dos Santos. Em Pela Ordem, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro disse que havia uma prática sistemática do Poder Executivo de 

vetar matérias provadas por unanimidade nesta Casa. Relatou que, através dos meios de 

comunicação, soube que o Prefeito Municipal vetou o Mapa Municipal da Violência, 

aprovado nesta Casa por unanimidade, e solicitou que a Presidência realizasse um 

levantamento de todos os vetos da Prefeitura Municipal para coloca-los em apreciação 

neste Legislativo. Por fim, destacou que foi convidado pelo Ministério Público para 

participar de uma reunião do Comitê Interinstitucional de Segurança Pública para 

apresentar um projeto aprovado nesta Casa, no entanto, na oportunidade, explicará que a 

matéria foi vetada pelo Prefeito Municipal. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos declarou que o Prefeito Municipal não sancionou a lei relativa aos taxistas. Na 

sequência, o Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, sugeriu judicializar a 

questão. Em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 075/2021, de lavra da vereadora 

Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, com Emenda 01/2021, de autoria do edil Pedro 

Américo de Santana Silva Lopes, a qual teve Parecer exarado pela CCJR, em votação, 
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aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação à Emenda 01/2021, franqueou-se a 

palavra aos parlamentares Pedro Américo de Santana Silva Lopes e Luciane Aparecida 

Silva Brito Vieira. Logo após, ainda em votação à Emenda, esta foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, em votação à proposição, esta foi aprovada por 

unanimidade dos presentes com vinte votos favoráveis. Em primeira discussão, o Projeto 

de Lei nº 055/2021, de iniciativa do edil Fabiano Nascimento de Souza, o qual teve Parecer 

contrário exarado pela CCJR. Em Pela Ordem, o autor da matéria solicitou fazer uso da 

palavra em votação ao Parecer. Em Questão de Ordem, o edil Jurandy da Cruz Carvalho 

solicitou que a matéria supracitada fosse adiada de pauta por duas sessões, o que, após 

consulta ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, 

o Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do edil Petrônio Oliveira Lima, o qual teve 

Parecer exarado pela CCJR. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos solicitou 

adiamento de pauta da matéria supracitada por uma sessão por suspeitar que uma matéria 

com o mesmo teor tenha sido aprovada na legislatura anterior. Em Pela Ordem, o edil 

Petrônio Oliveira Lima solicitou que a Divisão Legislativa informasse se uma matéria de 

teor semelhante tinha sido aprovada nesta Casa anteriormente. Em seguida, em votação à 

sugestão de adiamento de pauta da proposição por uma sessão, esta foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 068/2021, de 

lavra do edil Luiz Ferreira Dias, o qual teve Parecer contrário exarado pela CCJR. Em 

seguida, o edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes solicitou adiamento de pauta da 

referida matéria por três sessões, o que, após consulta ao plenário, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em discussão única, o Projeto de Resolução nº 740/2021, de 

iniciativa do vereador Valdemir da Silva Santos, o qual teve Parecer exarado pela CCJR. 

Em Pela Ordem, o autor da matéria solicitou fazer uso da palavra em votação à matéria. 

Em votação ao Parecer, este foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação à 

proposição, franqueou-se a palavra aos edis Valdemir da Silva Santos, Jhonatas Lima 

Monteiro e Luiz Augusto de Jesus. Em Pela Ordem, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa 

registrou que a Prefeitura Municipal não aceitou a doação feita por esta Casa a fim de 

propiciar a compra de viaturas. Em Pela Ordem, o edil Pedro Cícero Marcenio Silva 

registrou seu voto favorável à matéria supracitada. Em Pela Ordem, o edil Jurandy da Cruz 

Carvalho registrou seu voto favorável à matéria supracitada. Em Pela Ordem, o edil Josse 

Paulo Pereira Barbosa registrou constar em ata que o vereador José Marques de Messias 

estava insatisfeito com a Prefeitura Municipal. Logo após, ainda em votação à matéria, 

concedeu-se oportunidade de discurso ao edil Pedro Américo de Santana Silva Lopes, que 

solicitou constar em ata a importância da matéria supracitada, e ao vereador Silvio de 
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Oliveira Dias. Na sequência, a matéria supracitada foi aprovada por unanimidade dos 

presentes com vinte votos favoráveis. Em Pela Ordem, o edil Valdemir da Silva Santos 

sugeriu que os edis Pedro Américo de Santana Silva Lopes, Silvio de Oliveira Dias, 

Petrônio Oliveira Lima, Jurandy da Cruz Carvalho e José da Costa Correia Filho fossem os 

componentes da Frente Parlamentar indicada pela matéria supracitada. Na sequência, o 

Presidente desta Casa, edil Fernando Dantas Torres, registrou que, em momento oportuno, 

os componentes da Frente seriam escolhidos. Neste momento, o Presidente solicitou que 

todos os presentes se colocassem de pé para prestar um minuto de silêncio, em 

Homenagem Póstuma¸ aos senhores José Raimundo Ferreira, José do Espírito Santo e 

Bráulio Santos. Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima dos Santos mencionou a 

Audiência Pública que ocorreu nesta Casa no dia anterior e mencionou o discurso do Sr. 

Nilvan Simas acerca da doação feita por este Parlamento à Prefeitura Municipal para 

compra de viaturas, a qual não foi aceita pelo gestor municipal>. Nada mais havendo por 

tratar, o Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e trinta e seis 

minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia seis de outubro do ano em curso, à hora 

regimental, com a seguinte pauta: <Em Redação Final, o Projeto de Lei nº 075/2021, de 

iniciativa da vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira. Em urgência e em primeira 

discussão, o Projeto de Lei nº 143/2021, de autoria do Poder Executivo. Em prioridade e 

em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2021, de lavra da Mesa 

Diretiva, com Parecer da CCJR. Em discussão única, o Projeto de Resolução nº 741/2021, 

de iniciativa do vereador José da Costa Correia Filho, com Parecer da CCJR e os Projetos 

de Decreto Legislativo nº  014 e 016/2021, respectivamente, de autoria dos edis Fernando 

Dantas Torres e Ivamberg dos Santos Lima, ambos com Pareceres da Comissão Especial. 

Em votação única, os Requerimentos nºs 233, 234 e 243/2021, todos de iniciativa do 

vereador Edvaldo Lima dos Santos, 240/2021, de iniciativa do parlamentar Emerson Costa 

dos Santos e 241 e 242/2021, ambos de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus. Em 

votação única, a Moção nº 279/2021, de iniciativa do vereador Edvaldo Lima dos Santos>. 

Para constar, eu, Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates, lavrei a presente 

Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.  

 


